
 

 

 

 

 

 

W okresie przedszkolnym kształtują się jeszcze zmysł smaku, upodobania do 

niektórych potraw oraz nawyki żywieniowe przesądzające o tym, co dziecko będzie 

jadało, kiedy dorośnie.  

 

Trzy podstawowe zasady w zachęcaniu dziecka do próbowania nowych smaków to: 
 

 
Nie wolno dopuścić do tego, aby posiłek kojarzył się ze stresem. Karmienie na siłę to podstawowy błąd 

psychologiczny. Jedynym skutkiem będzie wzmożony bunt dziecka i jeszcze większa niechęć do jedzenia. 

 

 
Ciągłe powtarzanie, że malec nie je, nie rozwiąże trudnej sytuacji, a jedynie wpędzi go w kompleksy lub 

doprowadzi do tego, że pociecha zidentyfikuje się z wypowiadanymi opiniami.  

 

 
Angażujmy dziecko w przygotowywanie posiłków! Dzieci mogą kroić, mieszać, odmierzać czas. Gdy posiłek jest 

gotowy dzieci mogą pomóc w podawaniu go lub nakrywaniu do stołu. Dzięki temu dziecko będzie się czuło 

odpowiedzialne i dumne z wykonanej pracy, a przez to chętniej zje posiłek. 

 

 



Warto skorzystać z przygotowanego przez nas kalendarza świąt kulinarnych i innych 

podobnych dni sprzyjających kreatywności w gotowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -Dzień bułki - tego dnia warto upiec bułeczki, może z pomocą dzieci? Można również przygotować pyszne pasty 

warzywne, jajeczne i inne do posmarowania świeżego pieczywa. 

3 - Dzień Savoir-Vivre - porozmawiajmy o właściwym zachowaniu przy stole! 

4 - Dzień Sera - dziś kanapki z serem? Warto poznać różne gatunki serów. 

5 - Światowy Dzień Środowiska - dbajmy o środowisko, nie marnujmy jedzenia 

6 - Dzień Ciasta Jabłkowego - dobra okazja do wspólnego pieczenia i krojenia jabłek (oczywiście szarlotka bez 

dodatku cukru) 

- co byś ugotował/a swojemu najlepszemu przyjacielowi? 9 - Dzień Przyjaciela 

10 - Dzień Ziół i Przypraw - wąchamy, smakujemy i poznajemy bogactwo ziół  

12 - Międzynarodowy Dzień Falafela - co to jest falafel? Jaka to kuchnia? Co jedzą ludzie w innych krajach? 

13 - Święto Dobrych Rad - możemy to odnieść zarówno do jedzenia jak i do wszystkich innych kwestii 

17 - Dzień Wszystkich Twoich Warzyw - jakie są ulubione warzywa dzieci? Warto zachęcać do jedzenia warzyw! 

18 - Międzynarodowy Dzień Sushi - co to za kuchnia? Jak się robi sushi? Może spróbujecie wspólnie? 

- co kot Garfield lubi najbardziej? Oczywiście, że lazanię! 19 - Dzień Kota Garfielda 

22 - Dzień Kultury Fizycznej - dlaczego warto uprawiać sport? Co się stanie jeśli nie będziemy aktywni? 

24 - Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę - na czym polega ta choroba? Jak możemy jej zapobiec? Warto pić 

mleko! 

25 - Światowy Dzień Smerfa - zróbmy dziś cos niebieskiego! Może jagodowy koktajl? 

- dlaczego ta choroba dotyka coraz młodsze osoby? Ważna jest edukacja już w 27 - Dzień Walki z Cukrzycą 

najmłodszym wieku! 

 


